
„A művészet a változó világban” — interjú Peternák Miklóssal, a 
Képzőművészeti Egyetem Intermédia szak tanszékvezetőjével 

- December 2-án, szombaton nyílt meg a Bálnában (az Új Budapest Galériában) A jelen képlete — 15 
éves a <19 Szabadfogású Számítógép Verseny elnevezésű kiállítás. Mit lehet tudni erről? A 
számítógépes grafika mintha még mindig nem kapott volna zöld utat a galériákba. 
- A C3 alapítvány 15 éve hirdet szabadfogású számítógép-versenyt 19 éven aluli gyerekeknek. Ami az 
Új Budapest Galériában nyílt most, az egy jubileumi kiállítás. A pályázat célja, hogy bármi, amit a 
gyerekek számítógéppel saját maguk csinálnak, beküldhető: megnézi egy zsűri, és díjakat kapnak a 
legjobbak. És természetesen be is mutatjuk őket. Szóval nem csak arról van szó, hogy kapnak valamiféle 
díjat. Ezzel az önálló gondolkodásra, az önálló számítógéphasználatra, vagyis egy nem alkalmazotti 
szintű használatra próbáljuk őket ösztönözni. S mivel ez már 15 éve zajlik, úgy gondoltuk — és az Új 
Budapest Galéria ebben segített, amikor odaadta a helyet —, hogy nagyobb kiállítást csinálunk most. 
Nem csak az idei díjazottakat mutatjuk be, hanem visszatekintünk az elmúlt 15 évre. És hogy legyen 
még egy csavar: meghívjuk azokat a művészeket is, akikkel a 15 év alatt valamilyen formában együtt 
dolgoztunk. Vagy a zsűriben voltak, vagy valamilyen módon segítették ezt a versenyt. Egyszerre 
állítanak tehát ki a pályázók és pályán lévő művészek; emiatt keletkezik egy sajátos retrospektív 
hangulat. Hogy milyen, az persze előre nem borítékolható. Mivel soha nem tudjuk, hogy a versenyzők 
mivel pályáznak; és soha nem tudjuk azt se, hogy egy művész mit szeretne kiállítani. De mégis csak ad 
valamiféle összképet, hogy ez a 15 év milyen változásokat hozott. És most hogyan jelenik meg ennek 
egy sajátos képe. Rendkívül sok minden változott, és nem csak ez alatt a 15 év alatt, hanem azóta, hogy 
a számítógépnek van egy humanoid számára is értelmes interfésze, ami lehetővé teszi, hogy a mi 
érzékszerveink számára megmutassa a gép, ami benne történik: hogy hangot, képet, mozgóképet 
csináljon. Ez nagyjából a 60-as évekre megtörtént. És az újabb csavar, ami már a 80-as 90-es évek 
fordulója, hogy történt egyfajta informatikai robbanás. Kitalálta Tim Berners-Lee a CERN-ben, hogy az 
adatokat kell összekötni, nem a gépeket. És ezek az adatok bárhol lehetnek. Valamint annyira 
komplexszé vált maga a számítógépes rendszer, és annyira egyszerűvé a használat, hogy gyakorlatilag 
minden terület átkerült a digitális világba. Filmről ma már hagyományos értelemben nem nagyon 
beszélünk, mert celluloidot már nem gyártanak; fotóról sem beszélünk, mert az ugye analóg, és amit 
ma ennek mondunk, valójában digitális adat, amit megszokásból hívunk fotónak, és így tovább. Az élet 
minden területét, a hétköznapokat betöltötte ez az átalakulás. Magyarországon például több 
mobiltelefon van, mint lakos. Amit telefonnak hívunk, az pedig a 80-as évek eszközeihez képest egy 
szuperszámítógép. A Commodore 64 és zx spectrum világához képest (ami a maga korában egyfajta 



csoda volt: szöveget lehetett szerkeszteni, játszani lehetett vele!), ez sokkal többet tud, például ez a 
hangfelvétel is ezzel az eszközzel készül. Tehát gyökeresen átváltoztatta a hétköznapi ember életét, és 
értelmetlen csak művészeti kontextusban beszélni erről. S hogy ehhez képest a művészek hogyan 
használják? Minden olyan lehetőséget használnak, amit ez az eszköz tud, ki így, ki amúgy. Ki úgy, hogy 
pénzt keres vele, ki úgy, hogy a határait kutatja. 
- A hétköznapi számítógéphasználat egyre egyszerűbbé válik, ugyanakkor egyre kevésbé értjük a 
működését. Nem az történik, hogy igazán szép ez a doboz, de nem használjuk ki? 
- Minden új médiummal így vagyunk. Ha megnézzük, a 20-as években mi történt a fotográfiában, 
milyen felvetések voltak, és azokat az utakat mennyire nem jártuk végig, az is azt mutatja, hogy az 
adott technikai médium potenciálja mindig sokkal többet enged, mint amennyit ebből végül 
használunk. A művészek és a tudósok is azért vannak, hogy mindez egy kicsit kiterjedhessen. A 
hétköznapi használattól nem várhatjuk azt, hogy majd onnan jön az innováció. Jöhet persze, de ha pl. 
az írás médiumát teljesen kihasználtuk volna, akkor már nem is lehetne új regényt írni. És mégiscsak 
születnek. Tehát a potenciál mindig sokkal gazdagabb, és ez jól van így. Ezt hívják egyébként 
kultúrának. 
- A kiállításra visszatérve: hogy látja, egyre kreatívabbak ezek a pályaművek? Vagy inkább egy sémát 
járnak körül? Mennyire meghatározó, hogy egy bizonyos programmal készítenek valamit?  
- Ez már legalább három kérdés. Én nem tudom, hogy a kreativitást lehet-e fokozni. Van kreatív, 
kreatívabb, legkreatívabb? Nem tudom. Amennyiben ez üzleti kontextus: a kreatív az, akit felbérelnek, 
hogy jó reklámot csináljon. Amikor a pszichológusok a 70-es években kitalálták ezt a fogalmat, nem 
egészen erre gondoltak. Szerintem az alkotás, ha ezt a fogalmat használjuk rá, nagyjából egy szinten 
van, és vannak árnyalható elemei. Nem mindenki Leonardo, aki műalkotást készít, vannak jobb és 
rosszak művek: de azt, hogy művészet, ha nem is tudjuk definiálni, viszonylag jól el tudjuk határolni. 
Az biztos, ha a versenyre beadott anyagokra visszatérünk: olyan év még nem volt, amikor ne lehetett 
volna 10-15 nagyon jó projektet kiválasztani. Készítettünk egy diagramot, ami a kiállítótérben látható 
is — lehetett volna még többet is, ha több időnk van —, ami valamelyest mutatja, hogy mikor melyik 
oldal volt erősebb. Volt egy website-készítési divat, ami a valamiért közösséginek nevezett média, 
vagyis az internet halála óta egy kicsit leáldozóban van, mert már annyira egyszerű sablonok vannak, 
hogy a html programozást inkább nem is tanulják meg a gyerekek. De mindig nagyon jó alkalmazások, 
játékok érkeznek, és a mozgókép egyre inkább az élre tör, mert a telefonjával mindenki tud már 
filmezni, és nagyon egyszerűen meg tudja vágni. Én már nem vagyok annyira fiatal: a 70-es években 
elképzelni sem tudtam volna, hogy egy mozgókép előállítása ennyire egyszerűen, az asztalomon 
megtörténhet. Mert akkor ahhoz voltunk szokva, hogy nehéz kamerát szerezni, a nyersanyagot elő kell 
hívatni, össze kell vágni, tehát ez egy macerás ügy. Ma már ez egyáltalán nem macerás, sőt adott 
esetben online közvetlenül is küldheti az ember az anyagát a világhálóra, amit bárki megnézhet, tehát 
nincs az a köztes nehezítés se, hogy oké, de hogy jut el a közönséghez. Hogy mi lesz a forgalmazással. 
Ott az internet, rögtön. Akár online közvetíthet, van olyan funkció, hogy közvetlenül közvetíthet az 
alkotó ember. Jó, azt is meg kell találni, de a lehetőség ott van, és nincs benne az a nehezítés, hogy a 
mozi átveszi-e forgalmazásra, és vajon mikor tűzi műsorra. 

Minden területen őrült változások vannak, és ezt a gyerekektől nagyon jól meg lehet tanulni. Mert 
ők beleszülettek ebbe, nem okoz nekik nehézséget, ami a mi generációnknak, tehát a 30 fölöttieknek 
azért igen. 
- Én még emlékszem rá, hogy gimnáziumban sokszor éjszakákba menőleg másoltam kazettákat, hogy 
másnap reggel azt tudjam hallgatni, és volt olyan is, hogy begyűrődött a szalag… 
- Bizony.  
- Erdély Miklós kapcsán kértem ezt a beszélgetést, mert nekem nagyon komplex az a kép, ami van róla. 
Az egyik oldalon bizonyos körökben ő egy csúcsteljesítmény, ugyanakkor bármit is jelentsen a szélesebb 
nyilvánosság, ott szerintem kevesen ismerik. Hogyan ismerkedett meg vele, és milyen ember volt ő? 
- Amikor egyetemre kerültem Budapestre, ’76 táján, már érdekelt a film. A szerencsés 
információáramlásnak köszönhetően ’77-ben a Kossuth Klubban elcsíptem a filmnyelvi sorozat 
bemutatóját, így az Álommásolatokat az elkészülte után szinte azonnal láttam. Ott volt Erdély is, volt 
egy beszélgetés… Tehát előbb tudtam, hogy ő kicsoda, mint hogy megismerkedtünk volna. Az első 
bemutatást meglepő módon az én akkori professzoromnak, Németh Lajosnak köszönhetem. 



Művészettörténetre jártam az ELTÉre, több ismerősöm is járt Kreativitási Gyakorlatokra a Ganz-
Mávagba, valamiért én még akkor nem.  Németh Lajos negyedéves hallgatóként meghívott egy 
konferenciára előadást tartani, ahova az Erdélyt is meghívta, és egyszer az egyetemről jövet véletlenül 
találkoztunk. Álltak az utcán, én köszöntem nekik, és akkor bemutatott. Erdély azonnal el is felejtett, 
de a konferencián Szenes Zsuzsa, Erdély Miklós felesége, akit már ismertem, ezt újra megtette. Tehát 
Zsuzsi mutatott be igazán, és akkor Erdély azt mondta, hogy valamikor gyere el. És onnantól kezdve 
kezdtem járni az Indigó csoportba, és hozzá is elég gyakran.  

A másik helyszín a Balázs Béla Stúdió volt, ahol találkozni lehetett vele, és a 80-as évek elején 
egészen más hangulat volt a keddi BBS gyűléseken, ha ott volt az Erdély, mint ha nem. Az ő jelenléte 
akkor már meghatározó volt, mivel ha hozzászólt valamihez, ha mondott valamit, arra oda kellett 
figyelni. Nagyon plasztikusan, pontosan, lényeglátóan fogalmazott, és hihetetlenül értette azt, ami 
történik. Nem csak a világban, ami talán egyszerűbb, hanem a művészetben. Az, hogy ő mindenekelőtt 
művész, azt ezek a tulajdonságai élőben is elárulták róla. 
- Nekem azt mondták, hogy a társaság központja volt, és mindig beszélgetett valakivel. 
- Hogy ő ilyen központi alaknak szerette volna magát látni, abban nem vagyok teljesen biztos, ámde 
akik ismerték, nagyon várták, hogy mit mond. Hogy neki mi a véleménye, hogyan látja az adott témát. 
Ez valóban fontos volt, de az Indigóban más volt a hangulat. Az Indigó olyan fiatalok közössége volt, 
ahol nem csak művészek voltak, hanem minden területről jöttek érdeklődők. Elég komoly 
szemtelenkedések is voltak, akár Erdéllyel is, amit ő nagyon jól viselt. De egyáltalán nem lehet azt 
mondani, hogy ne lettek volna nála beszédesebb tagok. A társasági jelenlét volt fontos, és Erdélyt 
általában az érdekelte, hogy a másik mit mond. Milyen a gondolkodása, miről mi a véleménye. Nagyon 
tudott figyelni az emberekre — és ez egy elég fontos elem, hogy azért is érdemes volt az Erdéllyel 
együtt lenni és beszélgetni, mert őt érdekelte, hogy a másik mit gondol és mit mond. És reagált is rá. 
Ami viszonylag azért ritkaság. Ezért például ha az ember elolvassa azt a néhány szöveget, amit az akkori 
fiatal indigósok kipréseltek belőle a katalógusukba, azok hihetetlen pontos, lényeglátó rövid 
interpretációk egy-egy kezdő művész állapotáról és helyzetéről, ami akkor azoknak a fiataloknak 
nagyon sokat jelentett, mert megértettek valamit abból, hogy valaki megérti, hogy mit csinálnak. 
- Lehet, hogy ez a később Művészeti írások címmel megjelent... 
- Abban is vannak ilyenek. Az egy gyűjtemény végső soron, egy könyv, ami a művészeti írásaiból 
megjelent. Az egyik a két kötetből. Két részre van osztva terjedelmi okokból, vagyis külön lettek 
választva azok az írások, amik filmmel kapcsolatosak. A másik kötetbe kerültek azok a szövegek, amik 
nem filmes szövegek. A verseskötetbe meg az irodalmi jellegű szövegek. Vannak még írások, amik 
valamiért nem kerülhettek be, de itt-ott azok is megjelentek. Nyilvánvaló, hogy értelme lenne egy teljes 
szövegkiadásnak, amit egy picit nehezít a kéziratban maradt, de nem publikációképes, töredékszerű 
elemeknek a filológiai feldolgozása. De enélkül is meg lehetne jelentetni. Ha arra gondolunk, hogy a 
Kosztolányi kritikai kiadás is csak most készül, azért lehet látni, hogy nagyon lassú folyamat,  mikor ér 
oda valamilyen intézmény vagy kutató, hogy kritikai kiadást csináljon. Azzal, hogy ezeknek a 
szövegeknek újra meg kellene jelenniük, azzal teljesen egyet tudok érteni. 
 



 
 
 
- Amire a leginkább kíváncsi vagyok, hogy miért nincs Erdély Miklós felrakva arra a bizonyos polcra, 
ahol mondjuk van egy életműkatalógus, mint mondjuk Maurer Dóráról (róla több is), de nagyon sok 
mást is mondhatnék. Mintha Erdély nem lenne olyan ismert, mint lehetne. 
- Így van. Több válaszlehetőség is van erre. Az, ami a legpontosabban írja le a helyzetet, az az, hogy 
amennyiben erre lenne megfelelő forrás, támogatás, akkor lenne idő, szándék és energia is, és akkor 
ott lehetne ez a könyv. Melyik az a kortárs magyar művészeti intézmény, amely felvállalna egy ilyen 
projektet, megszerezné hozzá a forrásokat? 2016 Erdély születésének 90. évfordulója, ez egy értelmes 
felvetés lehetne. Nem vagyok benne biztos, hogy ahol a legtöbb pénz van manapság a kultúrában, 
tehát a Magyar Művészeti Akadémia, ők erre azt a néhány tízmilliót rááldoznák. És persze egyeztetni 
kell az örökösökkel, hogy ebbe egyáltalán belemennek-e. A Magyar Nemzeti Galéria (ami ma már 
Szépművészeti Múzeum), a Ludwig Múzeum (van azért néhány kortárs magyar művészettel foglalkozó 
intézmény), vagy a valamikori Filmintézet, ami ma már a Nemzeti Filmalap része, ha jól tudom, például 
kiadhatná Erdély 5 Balázs Bélás filmjét angol-német-francia nyelvű feliratokkal. Lehetne erre azt 
mondani, hogy dehát ott volt a 98-as Műcsarnok nagy kiállítás, aminek máig nem készült el a 
katalógusa. Ez lehet jogos felvetés. Csak akkor érdemes utalni rá, hogy a 98-as Műcsarnok-beli kiállítást 
nagyrészt a Magyar Soros Alapítvány C3 kulturális és kommunikációs központja finanszírozta. Mert a 
Műcsarnoknak önmagában nem volt akkora büdzséje, hogy ez megtörténhetett volna. Tehát Soros-
pénzből és a C3 alapítvány kurátorainak döntése nyomán vált egyáltalán lehetővé az életműkiállítás. 
Katalógusra már nem volt meg ez az összeg. És az sem titok, hogy az oeuvre-katalógus lassú és 
folyamatos készülése egy bermuda-háromszögnek a furcsa működése miatt vált nehézzé, amely 
bermuda-háromszögnek egyik eleme az Erdély munkásságával talán legalaposabban foglalkozó 
művészettörténész, Szőke Annamária. Akinek van egy perfekcionista attitűdje — de én azt gondolnám, 
ha ő kapott volna valaha is egy egyéves szabadidőt az egyetemétől és olyan szerződést, ami biztosan 
finanszírozta volna ezt az oeuvre-katalógust, akkor az el tudott volna készülni. Nem biztos — ez már az 
én véleményem —, hogy csak egy oeuvre-katalógus lenne a megoldás: ám ez egy nagyon ingoványos 
szakmai kérdés. Az viszont tény, hogy egy nem-oeuvre katalógusra sem voltak források De talán 
lesznek a közeljövőben. Be tudok számolni arról, hogy van egy Kőhalmi Péter nevű PHD-dolgozatíró, 
aki közben megvédte a dolgozatát: ő több mint 500 oldalas monográfiát írt Erdélyről, aminek magyar 
nyelvű kiadása elvileg folyamatban van. Ő nem művészettörténész (ez itt talán inkább előny), és most 



már kétszeresen doktor. Ez egy kész kézirat, megjelentethető állapotban. Én olvastam, ismerem, jó 
színvonalú, publikálni kellene.  

A harmadik elem, hogy egy angol nyelvű publikáció is kvázi előkészítés előtt van, de azon pici 
körben, ahol az Erdély nagyon fontos, ott ilyen esetekben mindig keletkeznek viták. Amik nem 
feloldhatatlanok, de szembe kell velük nézni. De mondom, ezek már a mellékkörülmények inkább. A 
fő elem valójában az, hogy hol van az a komoly szándék, ami azt szeretné, hogy Erdély Miklós elfoglalja 
a méltó helyét a hazai és nemzetközi kulturális kánonban. Hozzátartozik persze, hogy nem mindenki 
egyféleképpen ítéli meg Erdély életművét, nem mindenki gondolja azt, mint én, hogy a XX. század 
második fele magyar művészetének az egyik legfontosabb, sőt legfontosabb szereplője. Illetve hogy 
nemzetközi jelentőségű életműről van szó. Ha már a Magyar Műhely-kötet és Kassák-díj kapcsán szóba 
került, akkor elég, ha pont Kassák Lajosra gondolunk: hol van Kassák Lajos a magyar kultúrában? Jó, 
neki legalább van múzeuma. Az évfordulóján meg van három kiállítás. De Kassák 67-ben hunyt el, és 
most vagyunk 2017-ben. Ő legalább olyan szintű szereplője a magyar művészetnek. Vagy ott van 
Moholy-Nagy László, aki ugye elment, de az életművének nemzetközi szintű bemutatása és 
tudományos feltárása is csak az elmúlt évtizedben kezdődött. Passuth Krisztina monográfiáját nem 
számolva, az első idegen nyelvű katalógus elég nagy késéssel jelent meg. Tehát az sem rögtön történt 
meg. Azon művészek esetében, akik körül a piac erősebb, ahol tehát nagyon komoly műkereskedelmi 
érdek van, mondjuk Andy Warhol esetében, ott nyilván ezrével jönnek a kiadványok. Ahol ez nincs és 
igazán nem is bevezethető, mert a megvásárolható objektumok száma nem akkora nagy (és persze az 
Erdély nehéz is), ott nem megy olyan gördülékenyen minden. Fogalmazzunk így. 
- Nem úgy volt, hogy az oeuvre-katalógust teljesen Szőke Annamária írja? 
- Az oeuvre-katalógus ’98-ban úgy nézett ki, hogy hárman fogjuk összerakni, Beke László, Szőke 
Annamária és én. Fel lett osztva a feladat, én a saját részemmel elég hamar elkészültem. De nem 
érdemes ezt túlragozni. Kétségtelen, ha valaminek egy szerzője van, az egyszerűbben működik.  
- Ki látja át egyszemélyben az egész életművet? 
- Ez nem jó kérdés. Más egy oeuvre-katalógus, egy monográfia vagy egy ismeretterjesztő kiadvány vagy 
egy szövegkiadás funkciója. Szerintem Kőhalmi Péter már említett, több mint 500 oldalas 
monográfiájának a kiadása segíthetné a másik három megjelenését is. Természetesen nem örök 
érvényű, ámde érvényes, informatív, jól megírt szöveg. Az ő védése is most már két éve volt, két év 
alatt egy könyvet meg lehetne jelentetni, ha lenne kiadói érdeklődés. Tehát van szöveg, csak mégsem 
elérhető.  
- Kinek lenne a feladata, hogy a kereskedelmi értékkel nem rendelkező, de amúgy értékes életművekről 
is kiadjanak könyveket? 
- Ez a kettő összefügg. Műkereskedelmi érdek ott van, ahol pénz, mert a kettő egymást katalizálja. Így 
működik a piac. Ahol van megfelelő koherens kulturális identitás, ott az értékeknek a maguk helyén 
van szerepük: Magyarországon nincs olyan kulturális művészeti közismeret és közelfogadottság sem. 
Hogy itt mi a kánon, az egyáltalán nem tiszta, így Erdély nincs benne ebben a kánonban. Erdély a 
periférián van. Erdély azon keveseknek a kánonjában van benne, akiknek egy olyanfajta képük van a 
művészetről és kultúráról, amit nemzetközi szinten is érvényesnek tekintenek. Nekik van egyfajta 
rálátásuk, hogy mi is történt itt az elmúlt évszázadban a művészetben, és mi az, amit a jelenlegi 
diskurzus, például a kortárs múzeumok mint XX. századi művészetet tekintenek, vagy vesznek 
tekintetbe. Ebben Erdély evidens módon benne van. De nem ez a meghatározó. Vegyük ezt a néhány 
éve létrehozott képződményt, a Magyar Művészeti Akadémiát. Abba a kánonba, amit az reprezentál, 
Erdély nehezen fér bele. Ennek az intézménynek a létrehozása azt is mutatja, hogy pénz azért van, mert 
ők elég sokat kaptak: csak nem mindegy, hogy mire van az a pénz. Én úgy gondolom, hogy ez egy 
őrületes probléma, és sok az áldozat is. De ha visszatekintünk a magyar művészet viszontagságos 
sorsára, ez soha nem volt nálunk máshogy. Ahol az első művészeti kiállítást 1860 körül csinálták? 1871-
ben jött létre az első művészeti képezde, ami középiskolai szintű volt, a Mintarajztanoda. Ennek az 
utódintézményében vagyunk most (Intermédia szak, Magyar Képzőművészeti Egyetem). Van egy pici 
időbeli elcsúszás, amit nehéz a hétköznapokban átélni, tehát hogy ezeknek a történelmi tényeknek van 
hatásuk a mi életünkre is. Amit érdemes csinálni, hogy beszélgetünk ezekről, kimondunk dolgokat, és 
válaszokat keresünk arra a késrésre, hogy az Erdély akkor már felejthető vagy tényleg mégis jó? Jó, 
hogy van azért érdeklődés, például most Ön idejött és érdeklődik. Ez nagyon fontos. Sok esetben 1-2 



emberen múlik a kultúra. Erdélyt a maga idejében még sokkal kevesebben ismerték, mint most. De a 
80-as években, ha meghívták egy előadásra, azért telt ház volt, míg 70-es években még nem mindig. 
Ha megnézzük a még el nem készült oeuvre-katalógusban majd, hogy hány műve és hol, milyen 
kiállításokon volt látható életében, hát az nagyon kevés kézen megszámolható lesz.  
 

- És eleve Párizsban 
adták ki a könyvét 
(kollapszus orv. 
Magyar Műhely, 
1974).  
- Nagyon kis 

példányszámban. 
És meg is volt a 
büntetés, mivel az 

akkori 
Magyarországról 

nézve az egy 
illegális kiadás volt. 
Egyébként a Marcel 
Duchamp iránti 

érdeklődés sem az 1910-es években volt erőteljes, amikor a ma már legendásnak számító művek 
születtek, inkább az 1950-es évek végétől az akkori fiatalok hatására. És az 1960-as években, amikor 
elkészültek a replikák, megjelentek a nagyinterjúk, ott is előbb történt meg valami, mint ahogy a kor 
beérett rá. Az Erdélynél is van egy ilyen hangulat, hogy nagyon sokrétű, gazdag, szokatlan, amit csinált, 
időt energiát, figyelmet kell rá fordítani, és az embereknek általában épp idejük, energiájuk és 
figyelmük nincs. Nem könnyen, gyorsan érthető, ez önmagában egy nagyon nagy nehézség. 
- Hogy állunk Hajassal? Ott megjelent egy kötet, az összegyűjtött írások… 
- Szerintem Hajasról több mindent lehet olvasni itthon és külföldön. Most az idei Velencei Biennálén a 
kurátori pavilonban voltak művei, amik megint csak felhívták rá a nemzetközi figyelmet. És nem olyan 
régen volt a Ludwig Múzeum kiállítása.  Hajas Tibor életműve azért könnyebben elérhető. De ő sem a 
ma elfogadott trend eleme. És van még egy pár ilyen életmű, hogy azt ne mondjam, ha megpróbálna 
annak utánanézni, hogy Jovánovics Györgynek, aki ennek az egyetemnek a professzora, Kossuth díjas, 
igazán ismert művész, volt-e nagy életműkiállítása a Műcsarnokban vagy a Nemzeti Galériában? Nem 
volt. 
- Nem csak neki nem volt, hanem a Perneczky Gézától kezdve nagyon sok mindenkinek. 
- Perneczky azért inkább íróember. 
- A Kerekes Gábortól Haris Lászlón át Jokesz Antalig és Vető Jánosig… 
- Ebbe ne is menjünk bele. Ezek talán majd elkövetkeznek. Ha ebből a szempontból nézzük a dolgokat, 
akkor még örülhetünk is annak, hogy 1998-ban volt egy nagy Erdély-kiállítás. 
- Aki lemaradt, az így járt. 
- Lehet talán még újra… Legalábbis legyünk optimisták. 
- Ha most végigmennék itt az épületben (Intermédia tanszék), akkor mindenki tudná, ki az az Erdély 
Miklós? 
- Az intermédián igen. A teljes egyetemet nézve, tehát minden szakot véve, nagy összegben nem 
fogadnék, hogy nem talál olyat, aki nem tudja. De ők akkor azt se tudják, hogy Munkácsy Mihály ki volt. 
Ez azért inkább a középiskolára fogható, nem az egyetemre, hogy a művészeti ismeretek milyenek 
nálunk. Az egyetemen már vannak művészettörténet órák is, illetve egyéb olyan órák, ahol picit be 
lehet pótolni mindazt, amit az általános és középiskola elfelejtett megmutatni. A művészetoktatás 
nincs a közoktatás fókuszában, abszolút mellékszál, még a Pisa-tesztet sem lehet ráengedni, mert nincs 
mit mérni. Ennek vannak következményei, de azt gondolnám, hogy a kortárs művészet tekintetében a 
mi hallgatóink tájékozottabbak, mint a művészettörténet tekintetében. Borsos József már problémát 
okozna, de a Hajas Tibor nem hiszem. És ha már Maurer Dóra neve felmerült korábban: ő is itteni tanár 
volt, őt sem okozna nagy problémát azonosítaniuk… 



- Ő nagyon sok helyen ott van. 
- Jelenleg Maurer Dóra a legismertebb mai magyar művész nemzetközileg. Neki is sajátságos pályája 
volt, erről az egyetemről kirúgták, nem diplomázhatott, utána volt a Bécsen keresztüli nemzetközi 
pálya, és utána tért vissza. Az ő munkássága úgy tűnik, feltárt. Ugyanakkor vasárnap zárt az MKE 
Barcsay-teremben az a kiállítás, ahol olyan munkákat mutatott be, amit ily módon, nyilvánosan még 
soha senki nem látott, vagyis a korai grafikai munkásságát, és Maurer Dórától komoly bátorság, hogy 
ezt elővette. 
- Még egy utolsó kérdés: ajánljon egy művészt, akit nem ismerek, de jó. 
- És itt él? Mert nekünk nagyon sok olyan hallgatónk van, akik nagyon jók, csak nem itt élnek. Ha már 
a legismertebbnek mondtam Maurer Dórát, a következő lehet mondjuk Csörgő Attila, aki itt 
diplomázott, jövőre az Új Budapest Galériában lesz kiállítása, és jelenleg Lengyelországban él. Nagyon 
ismert külföldön és itthon nem annyira. Ismeri? 
- Persze. Azt hiszem, Londonban láttam legutóbb az objektjeit. 
- Akkor nyilván ismeri Gróf Ferencet (korábban  Societé Realiste) és Németh Hajnalt is. Zics Brigitta? 
- Na őt nem ismerem. 
- Ő szintén itt végzett, csak aztán még Kölnben, és utána még Angliában is, sok éve ott él és van egy új 
műve most az Új Budapest Galériában.  
- Köszönöm az interjút. 
 

Kuli 
 


